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• Datum : 22 juni 2021 

• Tijd : 13:00 tot 14:30 uur 

• Locatie : Microsoft Teams 
 
 

Nr. Onderwerp 

 

1. 

 

Opening en mededelingen 

- Opening door voorzitter Marc Bombeeck  

 

Agendapunten: 

- Evaluatie implementatie iWMO 3.0 

- Belang 305 en 307 berichten 

- Werkwijze declaratie 

- 317 berichten 

 

- Afsluiting/vragen. 

 

Inloggen op www.menti.com (code 51215438)  

Voor het stellen van vragen via de chat. 

 

 

2. 

 

Evaluatie implementatie iWMO 3.0 

Via de Mentimeter zijn de volgende vragen gesteld en daarachter de score die 

daarop is gegeven: 

- De implementatie van iWmo 3.0 is goed verlopen (score: 7) 

- Wij zijn tevreden over de samenwerking en communicatie met de H6 

mbt de implementatie (score: 7.2) 
 

Aanvullende op- en of aanmerkingen?  

 

Pieter van Foreest; vaak gevraagd hoe ermee om te gaan. Afhankelijk van 

onze keuze kon de aanbieder aanpassingen doen. Veel mensen hebben 

vakantie moeten afzeggen om alle toewijzingen op tijd te kunnen aanleveren. 

Wij waren hier niet zo blij mee. We hadden graag vooraf al wat informatie 

gehad, zodat wij ons (beter) konden voorbereiden.  

Reactie H6:  

Vanuit i-staandaarden hebben wij erg lang moeten wachten op een 

terugkoppeling, waardoor er vanuit de gemeenten ook pas laat informatie 

naar de dienstverleners kon worden doorgegeven.   

 

Activite; Veel gemeenten hebben zich niet gerealiseerd, dat het ook veel 

impact had op planboorden. De communicatie was echter heel fijn en prettig. 

De interpretatie van het berichtenverkeer is verschillend. 

317, waarom was dit niet meteen ingericht? Want dat was toch de landelijke 

afspraak. 

 

http://www.menti.com/
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Reactie H6:  

Dit is vanuit de gemeente een bewuste keuze geweest, omdat er al heel veel 

te doen was. Het zou niet haalbaar zijn om dit allemaal in 1x te moeten doen 

of dit van jullie te verwachten.  

 

 

 

3. 

 

Belang 305 en 307 berichten 

Gemeenten krijgen heel vaak geen 305 gestart en ditzelfde geldt ook voor de 

307 als de zorg gestopt is? 

 

Gemeenten hebben een 305 nodig!  

Dit bericht hebben we nodig voor het aanmelden van een klant voor de EB. 

De 307 is (ook) verplicht. Een dienstverlener moet alijtd een 307 sturen met 

de juiste code. Dus ook als een indicatie regulier afloopt moet er een 307 

verstuurd worden. Ook de correcties op de 305 en 307 moeten aangeleverd 

worden. Als er een onjuist start bericht is, dan zal ook een 307 uitvallen. De 

305 en 307 zijn aan elkaar gelinkt.  

En noodzakelijk voor de berekening eigenbijdrage die de cliënt moet betalen. 

 

 

 

4. 

 

Werkwijze declaratie 

Er wordt nogal eens verschillend gedeclareerd? 

 

Er moet eerst een 305 bericht gestuurd worden voordat er gedeclareerd kan 

worden. Voorstel is dat er gedeclareerd wordt in minuten als hierin ook de 

indicatie is. 

Het is de bedoeling dat je per periode declareerd en niet per week!  
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5. 

 

317 berichten 

Niet iedere gemeenten had dit ingericht of de mogelijkheid om dit in te 

richten? 

 

De 317 bericht is een verzoek om wijzigingen en een verlenging mee aan te 

vragen. Dit is alleen mogelijk bij een lopende indicatie. Dit ligt vast bij de i-

standaarden, per 1-7-2021 is dit ingericht. Deze regels hanteerd de H6 ook. 

Bij de 317 kun je geen toelichting geven. De gemeente kan ervoor kiezen de 

317 meteen af te handelen of in onderzoek te zetten (dit laatste is een 

melding en zal ook op die manier verwerkt worden). Moet er iets met spoed 

gewijzigd worden, dan kan dit beter niet met een 317 gedaan worden! 

 

De gemeenten Wassenaar en Voorschoten gebruiken de 317 nog niet. 

 

Het administratieprotocol zal hierop aangepast worden. 
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6. 

 

Vragen: 

N.a.v. punt 3,4,5: 

 

Is er ook een productcode lijst, waarin ook de eenheden staan? 

- Dit zie je terug in een 301. 

 

De dienstverlener wilt graag dat wij (H6) bij een verlenging of herindicatie de 

oude indicatie afsluiten per einde van de maand en een nieuwe opboeken per 

eerste van de maand? 

- Dit is bij de gemeente bijna niet haalbaar omdat er een groot deel van 

de indicaties nog vanuit het verleden komen toen het 4 wekelijks was. 

En het maakt voor de eigen bijdrage niks uit, omdat een cliënt altijd 

een vast maandbedrag moet betalen ongeacht of het een dag of de 

hele maand zorg heeft gehad in die maand. 

 

Wat te doen als een client niet binnen 5 dagen kan starten en er ook geen 305 

gestuurd kan worden? 

- Inprencipe moet het startbericht zo snel mogelijk gestuurd worden als 

de zorg gestart is. Advies: istandaarden een 305 sturen en dan een 

307 met tijdelijke stop en dan daarna weer een 305 als de zorg 

daadwerkelijk start. 

 

Voor de aflopende indicaties een 317 sturen om een verlening te ontvangen?  

- De 317 bericht is te beperkt dus je kunt beter een schriftelijke melding 

doen. Dit omdat je geen toelichting kunt geven bij de 317. 

 

Wanneer gaat de 317 in?  

- Per 1 juli 

 

Hoe zit het met InZet? Worden de indicaties bij de partijen die niet meedoen 

gestopt? OF loopt het door tot aan de datum dat het toegekend is? 

- Het loopt door tot aan de datum dat het toegekend is. 

 

Op een ander systeem over gestapt? Hoe zit het met de 305 en 307? 

- Dit is een vraag voor jullie eigen softwareleverancier. 

 

Aflopende indicaties is toch taak gemeente?  

- Nee, het aflopen van een indicatie is een taak van de dienstverlener.  

Zij moeten een 307 sturen. 
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Hoe wordt de client hierover geïnformeerd?  

- Dit wordt altijd in het begin gedaan bij het afgeven van de indicatie. 

 

Het gebeurt wel eens dat de dienstverlener een toewijzing krijgt en dat de 

cliënt de zorg niet wil en ervan afziet. Welk bericht verwachten jullie dan? 

- Als het specifiek over deze situatie gaat (dus er is geen 305) dan mag 

de dienstverlener ook een mail sturen, met daarin de motivatie dat 

deze indicatie ingestrokken wordt. 

 

Het versturen van een 317 bericht is dus niet verplicht?  

- Het mag gebruikt worden, het hoeft niet. 

 

Volgend Administratietafel overleg is op 30 november 2021. 

  

 

 

 


